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ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLUBU 

Název účetní jednotky:  FC Vracov z.s. 

Sídlo:      Tyršova 1620, 696 42 Vracov  

IČ:      64479439 

Právní forma:    zapsaný spolek 

Spisová značka:   vedeno u KS v Brně v oddílu L, vložce číslo 5798 

ID klubu:    6250551 

Nejvyšším orgánem FC VRACOV z.s. je Valná hromada.    

Druhým nejvyšším orgánem, který řídí chod spolku v období mezi konáním Valné hromady, je Výkonný 

výbor. Statutárním orgánem je předseda spolku a jeho místopředseda, z nichž každý je oprávněn jednat 

samostatně. 

Výkonný výbor 
Organizuje veškerý chod klubu po stránce organizační, sportovní i finanční. Zajišťuje nezbytné finanční 

prostředky pro činnost klubu z veřejných i soukromých zdrojů. Výkonný výbor se schází v sezoně pravidelně 

jednou za 14 dnů a mimo sezonu dle potřeby. 

V roce 2019 dne 1.3. se uskutečnila volební Valná hromada, která zvolila nový Výkonný výbor a ten od toho 

data pracuje v následujícím složení: 

Bronislav Chovanec  předseda  Mezihorák Petr   místopředseda 

Kudlík Jiří   sekretář  Ing. Šmýd Ladislav  hospodář výboru 

Mgr. Gaspar Ivo  člen výboru  Jiří Šafář   člen výboru 

Kudlík Jiří ml.   člen výboru  Londin Martin   člen výboru. 

Ing. Loprais Pavel  člen výboru  Merkl Pavel   člen výboru 

Mívalt Miroslav   člen výboru  Zajac Radek   člen výboru 

Ing. Zmeškal Miroslav  člen výboru 

Kontrolní komise 
Jejím úkolem je především kontrola plnění jednotlivých usnesení Valné hromady, a také celkové hospodaření 

klubu, aby získané prostředky byly vynaloženy účelně a v souladu s hlavními cíli a posláním spolku. 

Na Valné hromadě dne 1.3.2019 byla zvolena nová Kontrolní komise, která nadále pracuje v tomto složení:  

Řihák Libor   předseda 

Leoš Fridrich   člen 

Oldřich Bábík   člen 
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HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST KLUBU 

Obecné cíle 
FC VRACOV z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami a je to zejména péče o kopanou  

a vytváření podmínek pro její další rozvoj. V souladu s tímto zaměřením spolek organizoval a provozoval 

soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky 

v ustavených oddílech. Dále svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 

v oblasti jeho vlivu na zdraví dětí a mládeže. Organizoval sportovní činnost v rámci FAČR a vedl své členy  

k dodržování základních sportovních a morálních pravidel. 

Sportovní cíle 
Fotbalový klub zaměřuje svou činnost především na sportovní výchovu a rozvoj mládeže ve všech věkových 

kategoriích. Organizuje jejich tréninkové letní i zimní přípravy a mistrovské i nemistrovské soutěže a turnaje. 

Dále organizuje a řídí činnost soutěžního družstva dospělých a mimo soutěž také družstva „Starých pánů“. 

Hlavním cílem je přitáhnout ke sportovní činnosti a pohybu co nejvíce našich dětí. Umožnit jim rozvíjet svoje 

pohybové schopnosti a dovednosti, učit je kolektivnímu pojetí sportu, odpovědnosti a samostatnosti  

v rozhodování. Všem hráčům a členům chceme v co nejširším měřítku umožnit organizovanou účast jak 

v kvalitním tréninkovém procesu, tak i v mistrovských soutěžích FAČR. Snažíme se neustále zlepšovat kvalitu  

a podmínky pro naši činnost, abychom co nejlépe mohli reprezentovat náš klub a město Vracov. 

CÍLE VÝBORU PRO ROK 2019 A JEJICH NAPLNĚNÍ 

✓ zajistit chod klubu na další období 
✓ pokračovat ve spolupráci s Městem Vracov a VPS Vracov  
✓ pokračovat a zlepšovat systém práce s mládeží v rámci sdružení FKM MORAVA včetně 

získávání nových trenérů a organizačních pracovníků 
✓ zajistit řádný výběr členských příspěvků 
✓ uspořádat 8.ples sportovců společně s TJ Sokol Vracov a TK Vracov na začátku roku 2020 

(25.1.2020)  
✓ zveřejnit zprávu kontrolní komise do 30.4.2019 na internetových stránkách klubu 

(www.fcvracov.cz) 
✓ uspořádat tradiční pouliční turnaj dospělých a 3.ročník dětského turnaje „O salátovou mísu“ 

Zajištění chodu klubu pro další období 

V roce 2019 jsme podávali žádosti o dotace u Města Vracov, Jihomoravského kraje a Ministerstva pro školství, 

mládež a tělovýchovu. Obsah projektů se pro každou žádost lišil. Zatímco u Města Vracov jsme žádali  

o prostředky na běžnou činnost klubu, u žádosti pro Jihomoravský kraj byly hlavním tématem peníze na letní 

soustředění mladých fotbalistů a u MŠMT tvořily hlavní část požadovaných financí odměny pro dobrovolné 

trenéry.  

Uspěli jsme s žádostmi u Města Vracov a MŠMT. Jihomoravský kraj naší žádosti bez dalšího zdůvodnění 

nevyhověl. Do pokladny klubu tak přibylo 200 000,00 Kč z Města Vracov a 163 810,00 Kč z MŠMT. Dalším 

zdrojem finančního zabezpečení jsou příspěvky od sponzorů a dlouhodobých partnerů klubu ze soukromého 

sektoru a samozřejmě členské příspěvky.  

Velmi pozitivní zprávou pro klub byla schůzka našich představitelů s představiteli firmy Moravia Systems a.s. 

se sídlem v Praze, která má své pobočky v Brně, Hodoníně a ve Vracově. Firma projevila zájem do budoucna 

http://www.fcvracov.cz/
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pravidelně přispívat a podporovat rozvoj sportu ve Vracově. Klub je otevřen ke spolupráci v jakémkoliv 

rozsahu, včetně dlouhodobého partnerství na bázi hlavního sponzora, jehož logo by se v budoucnosti mohlo 

objevit na dresech našich týmů.  

Pokračovat ve spolupráci s Městem Vracov a VPS Vracov  

Spolupráce s Městem Vracov je na dobré úrovni a díky městu a jeho organizaci Veřejně prospěšných služeb 

(VPS) je areál Městského stadionu, kde náš klub působí, dobře udržován. V posledním roce se podařilo lépe 

nastavit způsob komunikace mezi klubem a VPS a snížit tak procento nedorozumění a drobných konfliktů, 

kterých bylo v předchozím roce více. Město dokončilo projektovou dokumentaci na výstavbu nového 

sportovního zázemí a v současné době se hledají zdroje na profinancování tohoto projektu. Bez získání podílu 

financí z veřejných zdrojů – dotace – se Město Vracov do tak velké investice zatím nechce pouštět. Zde je 

prostor pro klub a celý Výkonný výbor FC, aby se pokusil Městu Vracov s tímto pomoci. 

Zlepšovat systém práce s mládeží v rámci sdružení FKM MORAVA 

I v roce 2019 pokračovala spolupráce ve spojení mládeže se sousedním TJ Sokol Vlkoš, kdy naše družstva dětí 

se přihlašují do pravidelných soutěží pod společným názvem FKM Morava. Bohužel se však partnerskému 

oddílu nepodařilo zajistit dostatek trenérů, a i příprava hřiště na tréninky a utkání, které se odehrávají ve 

Vlkoši, nebyla ideální. Proto Výkonný výbor oživil jednání o spojení se sousedním TJ Bzenec, kde je větší hráčská 

základna, což by nám umožnilo posunout spojená družstva mládeže do Krajských soutěží a zkvalitnit tak 

přípravu mladých hráčů. Prioritním úkolem by však i nadále mělo být zajistit stabilní fotbalovou základnu  

a úroveň hráčů pro postupné doplnění družstva dospělých zejména vlastními odchovanci. 

V minulém roce se nám podařilo získat k mládeži další 2 trenéry z řad rodičů, kterým bylo nabídnuto získání 

patřičné licence. V současnosti má klub 8 trenérů s licencí C a 2 trenéry s licencí B.  

Zajistit řádný výběr členských příspěvků 

Největší potíže s výběrem členských příspěvků každoročně nastávají v kategorii dospělých, a to především 

těch, kteří již z různých důvodů ukončili aktivní sportovní činnost.  Některým členům spolku bylo v roce 2019 

pro trvalé neplacení příspěvků ukončeno členství v klubu. Tímto jim zaniká právo na bezplatné využívání 

tréninkových prostor klubu včetně hřiště.  I toto nepopulární opatření pomohlo k tomu, že výběr členských 

příspěvků se podařilo zajistit ve 100% výši. 

Uspořádat 8. Ples sportovců ve spolupráci s TJ Sokol a TK Vracov 

25.1.2020 proběhl ve vracovské sportovní hale již 8. Ples sportovců, spojený s oceněním nejlepších sportovců 

města Vracov. Hlavním pořadatelem akce byl tento rok oddíl TJ Sokol Vracov. FC Vracov jako spolupořadatel 

se podílel především na zajištění tomboly a pořadatelské služby. Kromě toho FC Vracov zajistil kompletní 

provoz občerstvení včetně podávání alkoholických i nealkoholických nápojů.  

Zveřejnit zprávu Kontrolní komise na internetových stránkách FC Vracov 

Zpráva kontrolní komise byla zveřejněna na internetových stránkách FC Vracov společně s Výroční zprávou za 

rok 2018 29.3.2019. 

Pokračovat v tradici pořádání Pouličního turnaje „O salátovou mísu“ 

Turnaj dospělých byl již tradičně rozšířen i o turnaj mládeže. Oba turnaje se podařilo uskutečnit v plánovaných 

termínech a za zájmu z řad hráčů všech věkových kategorií. Rovněž velmi dobrá divácká kulisa, která tento 

turnaj tradičně provází, nám dává motivaci pro pořádání dalších ročníků. 
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HOSPODAŘENÍ KLUBU 

Cíle hospodaření klubu jsou stále stejné. Jde nám především o udržení vyrovnaného rozpočtu tak, aby bylo 

v první řadě zabezpečeno bezproblémové fungování všech soutěžních družstev a současně zbyly prostředky  

i na zlepšování materiálně technické základny. V loňském roce byly celkové příjmy klubu ve výši cca 692 tis Kč 

a výdaje 832 tis. Kč. Oproti roku 2018, který skončil přebytkem cca 126 tis. korun, jsme tedy rok 2019 zakončili 

se ztrátou cca 140 tis. Kč. Nejvíce peněz se vynaložilo na nákup sportovních pomůcek, oblečení a odměny 

trenérům. Tyto tři položky dohromady tvořily více než 400 tis. Kč. Podrobné výsledky je možno si prohlédnout 

v účetní uzávěrce za rok 2019. 

PŘEHLED TÝMŮ A VÝSLEDKY 

Náš klub měl v roce 2019 nasazeno v soutěžích celkem 7 mládežnických družstev a 1 družstvo dospělých. 

V podzimní části bylo oproti jaru zrušeno 1 družstvo Starší přípravky, ale naopak jsme z důvodu velkého počtu 

hráčů přihlásili do soutěže druhé družstvo dorostu. Mimo soutěže máme dvě družstva, a to nejmenší 

minipřípravku a v kategorii seniorů družstvo „Starých pánů“.  

V mládežnických kategoriích hrajeme soutěže ve spojení s TJ Sokol Vlkoš pod společným názvem FKM Morava.  

Mini přípravka – 4-6 let 
Trenéři  Petr Mezihorák, Jarka Slavíčková 

Trénink  2-3x týdně 

Počet dětí v této kategorii se především na podzim 2019 výrazně rozrostl, což nás velmi těší. Při trénincích 
trénujeme převážně spolu s mladší přípravkou, a pokud měli naši soupeři v kategorii Mladší přípravky dostatek 
dětí stejného ročníku, tak jsme pro ně vždy nachystali další hřiště a zahráli si přátelák. Děti si tak zvykají 
postupně na to, jak se před zápasem správně obléct do dresů (samozřejmě za pomoci rodičů, bez kterých by 
to v této kategorii nešlo), jak se rozcvičit a jak samotný zápas probíhá. Před zápasem a po zápase se pozdravit 
se soupeřem a poděkovat mu za hru. Získané zkušenosti se dětem budou určitě hodit, vždyť příští rok řada 
z nich bude hrát už opravdové mistráky… 
 

Mladší přípravka - 8 – 9 let 
Trenéři  Jaro 2019  Petr Mezihorák, 

Podzim 2019   Petr Mezihorák, Martin Londin, Jaroslav Lunga 

Tréninky 2-3x týdně 

V jarní části sezony 2019 bylo do pravidelných soutěží přihlášeno jen jedno družstvo mladší přípravky, které 

hrálo Okresní přebor. Protože se oficiální tabulky v této kategorii nevedou, lze jen říci, že naše mužstvo se 

řadilo do popředí družstev Okresního přeboru.  

V podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 jsme v kategorii mladší přípravky přihlásili jedno družstvo 

stejně jako loni do okresního přeboru. Věděli jsme, že po odchodu kluků ročníku 2010 do starší přípravky 

zůstali v kádru jen 3 zkušení hráči ročníku 2011, a že budeme v OP většinou dostávat „nakládačky“, ale náročné 

zápasy nám dají do budoucna více a je lepší být poslední mezi nejlepšími než první mezi posledními. Kluci, jsou 

šikovní a pracovití, do fotbalu jsou zapálení a baví je i tréninky. Často většina z nich zůstávala na stadiónu i po 
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tréninku, aby si ještě jen tak zakopali. Nakonec jsme v podzimní části sezóny ze 14 zápasů uhráli i 3 výhry a 1 

remízu při celkovém skóre 124:203.  

Starší přípravka - 10-11 let 
Trenéři  Jaro 2019  Leoš Fridrich, Miroslav Mívalt 

Podzim 2019  Miroslav Mívalt, Roman Hrabec, Jiří Mlýnek  

Trénink  3x týdně 

Jarní část ročníku 2018/2019 dohrávala ještě 2 mužstva. Jedno v kategorii Okresního přeboru, druhé 

v Okresní soutěži.  

A-tým si vedl velmi dobře, když v jarní části soutěže prohrál jen 2x a celkově se umístil na druhém místě 

neoficiální tabulky soutěže ročníku 2018/2019. B-tým, který jsme sestavili především proto, aby si mohli 

zahrát všichni hráči daného ročníku a aby i noví hráči získávali zápasové zkušenosti absolvoval jarní část 

Okresní soutěže se střídavými úspěchy, kde bylo spíše více proher než výher. Ale jsme rádi, že jsme všechny 

hráče dokázali udržet u fotbalu a připravit je na další ročník soutěže, kde by měly být již oporami nového 

mužstva.   

V ročníku 2019/2020 v podzimní části v kategorii Starší přípravky už máme jen jedno družstvo v Okresním 
přeboru. Po odchodu silného ročníku 2008 do mladších žáků, zůstalo jen pár hráčů ročníků 2009, které doplnili 
mladší hráči ročníku 2010. Dále se povedlo, že k nám přešli hráči z konkurenčních celků a také jeden nováček.  
Ze začátku jsme hledali ideální sestavu a čekali jsme, že hráči r. 2009 budou oporami týmu a r. 2010 se bude 
zapracovávat do nového herního systému. Nicméně to bylo spíše naopak a kluci r. 2010 se postupně stali lídry 
našeho týmu FKM Morava. 
V průběhu podzimní části náš tým odehrál v nabitém programu několik zápasů i v anglickém stylu v týdnu, o 

víkendu a opět v týdnu, a sehráli jsme vyrovnaná utkání i se silnými týmy, ale většinou nás v závěrech utkání 

zradila fyzička a také chybělo trochu toho fotbalové štěstí. V podzimní části jsme nakonec vybojovali 2 výhry a 

jednu remízu, zbytek byly porážky, i když někdy velmi těsné. 

Mimo soutěžní zápasy se naše družstva přípravek účastní mnoha turnajů a přátelských utkání a některé z nich 

i pořádáme. 

Mladší žáci – 12 -13 let 
Trenéři  Jaro 2019  Oldřich Bábík, Jiří Šafář 

Podzim 2019  Oldřich Bábík, Leoš Fridrich 

Tréninky 3x týdně 

Tradičně jsme se v zimní části přípravy zúčastnili Okresní halové ligy pořádané OFS Hodonín  

Jarní část sezóny 2018/2019 v Okresním přeboru vyšla našemu týmu skvěle. Dokázal přesvědčivě vyhrát 

všechna svá utkání a zaslouženě se stal s náskokem 4 bodů a celkovým skóre 152:32 vítězem Okresního 

přeboru mladších žáků.  Všichni hráči včetně trenérů se již těšili na postup do Krajské soutěže, ale bohužel jsme 

museli po zvážení situace, především v kategorii Starších žáků, postup odříci a do podzimní části sezóny 

2019/2020 jsme družstvo přihlásili společně se Staršími žáky opět do Okresního přeboru. 

Podzim 2019 v Okresním přeboru zahájil celkem 18-člený tým tvořený 4 hráči narozenými po 1.1.2007, 13 

hráči narozenými v roce 2008 a jeden hráč ročníku 2009. Hráči museli za podzim odehrát 13 zápasů, a tak se 

často hrálo nejen o víkendu ale i v týdnu. Výsledkově se nám vcelku dařilo, i když některé zápasy nebyly herně 

až tak přesvědčivé, jak jsme očekávali. Aktuálně jsme v tabulce na 2. místě se ztrátou 5 bodů na vedoucí tým 

TJ Dambořice s celkovým skóre 87:29. Určitě je v silách týmu na jaře opět zabojovat o celkové prvenství v této 

soutěži.  
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Starší žáci – 14 – 15 let 
Trenéři  Jaro 2019  Jiří Šafář, Oldřich Bábík 

Podzim 2019  Jiří Šafář 

Tréninky 3x týdně 

Zimní příprava byla zpestřena naší účastí v Okresní halové lize starších žáků. Tato halová liga je složena 

z několika turnajů v základní části a vyvrcholí vždy závěrečným turnajem, který rozhoduje o konečném pořadí. 

V jarní části sezóny Okresního přeboru 2018/2019 jsme pokračovali ve výborných výkonech a zaslouženě jsme 

ovládli celou soutěž se ziskem 55 bodů a celkovým skóre 200:21. V podstatě jsme zde neměli konkurenci a je 

obrovská škoda, že s takto kvalitním kádrem nám nebylo umožněno hrát vyšší soutěž. S titulem vítěze 

Okresního přeboru jsme dostali šanci postoupit zpět do Krajské soutěže, ale tuto možnost jsme s velkou lítostí 

pro nedostatek hráčů nakonec museli vzdát.  Jádro týmu, hráči ročníku 2004, totiž postoupilo do kategorie 

dorostu a jejich odchod jsme z kategorie mladších žáků nedokázali nahradit. A to i z důvodu přestupu 

některých hráčů do jiných oddílů, což nás velmi zklamalo. 

Podzim jsme tedy zahájili s omezeným počtem hráčů opět v Okresním přeboru, kde se na rozdíl od Krajské 

soutěže hraje systémem 7+1. I přes značnou obměnu kádru se nám opět daří hrát na špici tabulky, kdy po 

odehraných 8 kolech máme na kontě jen jednu porážku z úvodního kola ve Velké nad Veličkou. Jestliže se 

hráčům podaří jarní část soutěže odehrát v podobném duchu jako podzim, a hlavně porazit dosud vedoucí tým 

Velké nad Veličkou, můžeme po roce znovu pomýšlet na celkové vítězství v soutěži a získat novou šanci na 

postup do Krajské soutěže. 

Dorost 
Trenér  Bronislav Chovanec, vedoucí Jitka Chytilová 

Tréninky 3x týdně 

Dorostenci do jarní části sezóny 2018/2019 vstupovali s ambicemi porvat se o postup do Krajské soutěže. 

Nahrála jim k tomu i nečekaná ztráta bodů dosud vedoucího týmu tabulky FC Lipov hned v prvním jarním kole. 

Naději na přímý postup jsme tak živili až do posledního kola, ve kterém jsme se utkali právě s týmem z Lipova. 

Utkání nám bohužel nevyšlo a po prohře 0:1 se z přímého postupu radoval tým Lipova. Přesto jsme se nakonec 

vytouženého postupu do Krajské soutěže dočkali. OFS nám byl nabídnut administrativní postup z druhého 

místa, a tak jsme se mohli již v červnu začít těšit na další sezónu a nové zkušenosti. 

Do sezóny 2019/2020 jsme vstupovali s kádrem čítajícím 27 dorostenců. Aby všichni dorostenci měli možnost 

si pravidelně zahrát mistrovské zápasy a abychom je udrželi u fotbalu, rozhodli jsme se kromě týmu pro 

Krajskou soutěž postavit i tým pro Okresní přebor.  

Krajskou soutěž sezóny 2019/2020 jsme s Dorostem „A“ zahájili vítězně. Z týmu bylo cítit nadšení a chuť 

ukázat, že jsme v této soutěži oprávněně. Bohužel jsme se však v průběhu podzimu nevyhnuli výkyvům ve 

výkonnosti, a tak zákonitě přišly i porážky, někdy hodně nečekané. Přesto můžeme být s celkovým výkonem 

mužstva, které jako nováček drží po podzimu 3. místo v tabulce se ztrátou 5 bodů na lídra soutěže spokojeni. 

Jarní část sezóny bude pro některé dorostence jejich poslední v této kategorii. Proto věříme, že si ji užijí a svými 

výkony mužstvo nejméně na této pozici udrží. 

Dorost „B“, složený převážně z hráčů ročníku 2003 a 2004, hraje v sezóně 2019/2020 Okresní přebor. Cílem je, 

aby nováčci v této kategorii nasbírali co nejvíce zkušeností, které by v další sezóně mohli uplatnit v Krajské 

soutěži. Okresní přebor hraje 7 týmů čtyřkolovým způsobem. Po slibném začátku a prvních výhrách nám ale 
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nastaly komplikace, kdy se někteří hráči zranili, někteří se rozhodli ukončit kariéru, a tak dohrát podzim nebylo 

vůbec jednoduché a bez hráčů z kategorie starších žáků by se to snad ani nepodařilo. Po podzimu je náš tým 

na 4. místě tabulky se sedmi bodovou ztrátou na celky na 2. a 3. místě. Věřme, že se zranění hráči přes zimní 

přestávku uzdraví a jarní část sezóny bude pro trenéra snazší než ta podzimní.  

Družstvo dospělých 
Trenér 

Jaro 2019  Radek Zajac 

Podzim 2019  Ivo Gaspar, Radek Zajac  

Tréninky  2x týdně 

Jarní část sezony byla výsledkově rozkolísaná, kdy jsme dokázali porazit velmi silné týmy, ale nečekaně prohrát 

se slabším týmem. Nakonec jsme v tabulce uhájili 3. místo, které nám patřilo již po podzimní části sezóny. 

Z postupu do Okresního přeboru se radoval tým FK Hodonín „B“, na který jsme v konečném součtu ztratili 10 

bodů. I tak to bylo zlepšení oproti předchozí sezóně a signál, že by v nejbližších letech mohlo být i lépe. 

Během letní přestávky se nám podařilo ke spolupráci přesvědčit Ivoše Gaspara, který se stal novým trenérem 

týmu mužů a Radek Zajac se posunul na pozici vedoucího mužstva. Současně se přestupem Tomáše Gaspara 

podařilo dořešit i palčivou otázku druhého brankáře. Povedly se i další přestupy Pavla Kristoně, Denise 

Ondříška, Radka Knee, na hostování jsme získali Marka Žandovského a do přípravy se zapojili další dorostenci. 

To vše proto, abychom reálně mohli zabojovat o postup do Okresního přeboru.  Mužstvo na podzim 

předvádělo solidní výkony, dokázali jsme porazit silná mužstva Žádovic a Sobůlek, ale i nečekaně prohrát ve 

Věteřově. Celkově jsme po podzimní části sezóny v tabulce na 3 místě se stejným ziskem bodů, jako před námi 

mužstva Žádovic a Sobůlek. Takže až jarní část sezóny ukáže, zda se nám náš cíl podaří naplnit již v této sezóně, 

nebo si budeme muset ještě rok počkat. 

Družstvo „Staří páni“ 

Schází se pravidelně každou neděli dopoledne, aby si zatrénovali a mezi sebou zahráli přátelský fotbálek. 

K utkáním s okolními družstvy stejné kategorie nastupují nepravidelně dle dohody. Mezi jejich pravidelné 

soupeře z okolí patří především Sokol Radějov, ze Slovenska tým KN Skalica a ze severní Moravy tým Veterans 

Petřvald. Pro utužení kolektivu pořádají hráči také každý rok tradiční jarní zabíjačku v areálu Cihelná. 

ÚČAST NA TURNAJÍCH 
Hráči FC Vracov a FKM Morava se zúčastňují v průběhu sezóny mnoha turnajů pořádaných především 

regionálními kluby okresů Hodonín, Břeclav a Uherské Hradiště. Nelze je zde všechny zmínit a popsat, a tak 

prostor ve výroční zprávě dáváme především turnajům s krajským, národním či mezinárodním významem.  

Turnaj Mladších přípravek ZARAZICE 
V neděli 16.6. se uskutečnil za účasti 10 týmů turnaj mladších přípravek v Zarazicích. Turnaj byl určen pro hráče 

ročníku narození 2010 a mladší. Kluci se snažili, ale většina soupeřů byla nad naše síly, a tak z toho nakonec 

bylo poslední 10.místo na turnaji. Nejlepší utkání odehráli kluci proti Strážnici, kde byly vidět už i pěkné 

fotbalové akce, ale i tak to bohužel na vítězství nestačilo.  

MIRAVA CUP 2018 – turnaj minipřípravek 
V neděli 9.6.2019 proběhl v Ratíškovicích turnaj minipřípravek, kterého se zúčastnili i naši nejmenší borci. 

Počasí bylo krásné, organizace výborná, a tak jak kluci, tak i trenéři si to užili. A výsledky? O ty v této kategorii 

zase až tak nejde. Jde nám hlavně o to, aby děti fotbal bavil a aby u něj do budoucna zůstali. 
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Maracana cup Veselí nad Moravou 
Již tradičně se naši žáci po skončení sezóny 2018/2019 zúčastnili silně obsazeného turnaje Maracana Cup, který 

pořádá FC Veselí nad Moravou. Zatímco týmu starších žáků se v silné konkurenci příliš nedařilo, tým mladších 

žáku se pod vedením trenérů Jirky Šafáře a Olina Bábíka probojoval až do finále. Po vyrovnaném průběhu 

zápasu musely o konečném vítězi rozhodnout až pokutové kopy, ve kterých byl úspěšnější tým z Bojkovic.  

Oslavy 90 let klubu FK Močenok 
Koncem června jsme přijali pozvání k přátelským zápasům na oslavu založení fotbalového klubu od naší 

družební slovenské obce Močenok. V hlavním termínu oslav nás zde reprezentovaly družstva přípravky, žáků 

a dorostu, a o týden později do Močenku k přátelskému utkání zavítal i tým mužů. Oba kluby mají družstva na 

přibližně stejné výkonnostní úrovni, a tak výsledky utkání nebyly na celé akci to nejdůležitější. Hlavním 

přínosem akce bylo především další rozšíření výměny zkušeností v práci s mládeží a upevnění přátelských 

vztahů jak mezi hráči, tak i funkcionáři obou klubů. 

DALŠÍ AKCE ORGANIZOVANÉ KLUBEM 

Mezinárodní turnaj Starých pánů 
V sobotu 25.5.2019 se na Městském stadionu ve Vracově uskutečnil mezinárodní turnaj Starých pánů za 

účasti týmů z Moravy, Slovenska a Irska. Organizačně se vše podařilo připravit na výbornou, a protože i 

počasí přálo, odjížděli všichni účastnící turnaje z Vracova spokojeni.  

Pouliční turnaj o „Salátovou mísu“ dospělých 
V sobotu 15.6.2019 odpoledne se uskutečnil tradiční pouliční turnaj o vracovskou Salátovou mísu. V úmorném 

vedru se postupně utkaly týmy ze všech 4 čtvrtí města. Na slabší hráčskou účast doplatil především tým 

obhájců ze Starců, který tentokrát skončil na posledním místě. Ve finálovém boji mezi Čaganovem a 

Městečkem se nakonec radovalo Městečko, které tak pohár do svého držení získalo po 5 letech.  

Pouliční turnaj o „Salátovou mísu“ mládeže 
V sobotu 8.6.2019 se konal 2.ročník dětského pouličního turnaje ve fotbale. Turnaje se mohly zúčastnit 

všechny děti ze základní školy. Hrálo se ve dvou věkových kategoriích a to 1-5 třída a 6-9 třída. Další rozdělení 

bylo podle tradičních okrsků tak jako u dospělých, a to na části Starce, Osmek, Čaganov a Městečko. Protože 

ale nebyl dostatečný počet dětí pro všechny okrsky, museli jsme trochu improvizovat. U mladší kategorie byly 

jen 3 týmy a to Starce, Čaganov a spojený tým Osmeku a Městečka zkráceně Osmečko, U starší kategorie se 

podařilo poskládat všechny 4 týmy. Mladší kategorie hrála na menší hřiště systémem 4+1 a starší kategorie na 

větším hřišti systémem 5+1. hrálo se systémem každý s každým. Po urputných bojích, které trvaly celé 

dopoledne byly konečné výsledky následující: Mladší kategorie: 1.Starce 2.Osmečko 3.Čaganov Starší 

kategorie: 1.Starce 2.Čaganov 3.Osmek 4.Městečko. Všechny zúčastněné děti dostaly zasloužené odměny, 

vítězné týmy i sladký dort z naší vracovské pekárny a také nezbytné rychlé špunty. 

Letní soustředění přípravek 
Uprostřed prázdnin klub pravidelně pořádá Letní soustředění mladší a starší přípravky. Soustředění tento rok 

proběhlo opět na místním Domě dětí a mládeže, kde nám pracovnice tohoto zařízení vytvořili téměř domácí 

podmínky včetně výborné stravy. Tréninky probíhaly v jednom dopoledním a jednom odpoledním bloku, 

zbývající čas vyplnili sportovní a společenské hry a samozřejmě se nezapomnělo ani na návštěvu místního 

koupaliště. Celé soustředění bylo zakončeno přátelským utkáním v obou kategoriích přípravek se sousedním 

oddílem TJ Bzenec. 
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Letní soustředění žáků 
Tým starších a mladších žáků se v termínu 21. až 25. 7. 2018 zúčastnil tradičního letního prázdninového 

soustředění, které se tentokrát konalo v ubytovacím areálu Dobrá voda v Koryčanech. Náplň soustředění 

tvořily především společné tréninky, které byly doplněny i odpočinkem na místním koupališti a výletem na 

hrad Cimburk. Na závěr chlapci odehráli přípravná utkání proti domácím týmům, kde se nám v kategorii 

mladších žáků podařilo zvítězit. Starší žáci pak vysoko podlehli v nerovné bitvě místnímu dorosteneckému 

týmu. Soustředění bylo zakončeno tradičním táborákem.  Jako vedoucí a trenéři se soustředění zúčastnili Jiří 

Šafář a Olda Bábík, kterým pomáhali Leoš Fridrich. Miroslav Zmeškal a Pavel Loprais. 

Ples sportovců a ocenění našich členů 
25.1.2020 proběhl ve vracovské sportovní hale již 8. Ples sportovců, spojený s oceněním nejlepších sportovců 

města Vracov. Klub FC Vracov v tomto roce nominoval na ocenění pana Pavla Poláška. Ocenění získal nejen za 

výkony na hřišti, ale i za jeho práci, kterou odváděl v minulém období jako místopředseda klubu.  

PODĚKOVÁNÍ A ZÁVĚR 
Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali všem našim trenérům, funkcionářům i dalším dobrovolníkům za 

jejich práci pro náš klub. Dále bychom rádi poděkovali i rodičům a fanouškům za jejich podporu všech našich 

družstev. Zvláštní poděkování pak patří městu Vracov za jeho veškerou činnost směřující k podpoře sportu 

v našem městě a vzornou údržbu stadionu. A nechceme samozřejmě zapomenout ani na další partnery, kteří 

klub finančně a morálně podporují. 

 

Sestavil a schválil Výkonný výbor FC Vracov na své schůzi dne 28.02.2020 

 

 

Schváleno na Valné hromadě dne 6.3.2020 Mgr. Bronislav Chovanec 

předseda klubu 



Zpráva o hospodaření v roce 2019 - Valná hromada 6.3.2020

Celkové náklady v roce 2019 831676

Sportovní vybavení oblečení 150138
Sportovní vybavení pomůcky 100413
Ostatní materiál 28276
Opravy a údržba 5249
Cestovné 41640
Občerstvení 69017
Přestupy a hostování 49000
Dopravné 43788
Nájemné 2600
Soustředění 18700
Rozhodčí 5650
Příspěvky FAČR 16500
Startovné 25500
Vedení účetnictví 9600
Ostatní služby 46926
Praní prádla 36014
Odměny trenéři 152027
Náklady ples 25973
Ostatní provozní náklady 1466
Bankovní poplatky 3199

Celkové příjmy v roce 2019 692010

Vstupné 6300
Reklamní smlouvy 120000
Darovací smlouvy 120000
Dotace město 200000
Dotace MŠMT 163810
Členské příspěvky 20500
Členské příspěvky FAČR 7700
Příspěvky na činnost 24600
Ples 29100

Hospodářský výsledek -139666


